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In de tijd van dr. Ir. Johan van Veen (1893-1959) was 
Nederland niet zo goed beschermd tegen overstromingen 
als dat het nu is. Daarom was Van Veen (met zijn 
studiedienst bij Rijkswaterstaat), altijd ijverig bezig met 
het bedenken van ideeën en verbeteren van allerlei 
constructies. Kasten vol met “plannen op de plank”, zijn 
vanuit zijn visie en kennis ontwikkeld. Deze vergeten 
ingenieur heeft hiermee een kennis-nalatenschap voor 
Nederland achtergelaten waarmee de Stichting Blauwe 
Lijn in combinatie met kennisinstituten, waterbouwers en 
overheid weer waarde aan geeft voor nu en de toekomst.  
 

Van Veen constateerde, vóór de watersnoodramp in 
1953, dat er een ‘slechte’ bescherming langs de kust was. 
Zwakke dijken en kusten, na jarenlange verminderde 
aandacht. Van Veen wist dat Nederland beter beschermd 
moest worden. Daarom ging hij aan de gang met het 

onderzoeken van geschikte kustbescherming. Een van zijn 
plannen om de kust te beschermen staat in zijn rapport 
“vloedkommen” is daar een interessante publicatie (1943) 
over. 

 
De zwakke dijken in Zuidwestelijke Delta en de 
moeilijkheidsgraad om deze aan te passen waren 
vanwege de ligging en ontwerp van steden zoals 
Dordrecht problematisch voor het bedenken van 
oplossingen. Bij Dordrecht waren/zijn de dijken 
“verwerkt” in de planologie van het centrum, waardoor 
winkelstraten en woonhuizen onderdeel zijn van het 
dijkenstelsel. Zeker bij vloed krijgen de dijken, een hele 
zware last. Bij extremere situaties zouden de dijken het 
kunnen begeven en het gebied overstromen met vele 
slachtoffers en economische gevolgen van dien. Er moest 
dus een oplossing komen die juist de zwakkere dijken 
beschermde.  
 
Een van zijn innoverende ideeën daarvoor, was het 
vloedkommenplan. Van Veen wilde de Drechtsteden 
beschermen, waar juist deze problemen spelen. Van Veen 
had bedacht dat de stormvloed in kracht zou moeten 
afnemen. Hij veronderstelde dat door ruimte te creëren 
voor de vloed, het risico afneemt. Deze zogeheten  
‘vloedkommen’ waren landschappelijke ingrepen met wel 
overwogen locaties, op zowel land als op water [zie 
plaatje]. Het opkomende water bij vloed zou in deze 
gebieden geleid worden en dienen als “opvangbakken”. 
Vandaar de naam, vloedkommen. Het zeewater zou door 
de krachtige vloed daarin stromen en de druk op de dijken 
verminderen. Waardoor de Delta beschermd bleef.  

Echter vanwege de crisis- en oorlogsperiode kwam het 
niet tot uitvoering. Er was een politieke- en 
maatschappelijke context, waardoor middelen niet 
beschikbaar waren. In 1953 braken helaas de dijken (zoals 
voorspeld door Van veen) als gevolg van hoogwater. Ter 
voorkoming van herhaling is een ander advies van Van 
Veen gevolgd: het Deltaplan. Hierdoor werden de 
zeearmen afgesloten, en dit werden de uiteindelijke 
Deltawerken. Eigenlijk had Van Veen deze overstroming 
jaren geleden voorspeld en er voor gewaarschuwd en 
zelfs meerdere plannen aangedragen ter voorkoming 
hiervan.  
 

Naar aanleiding van de watersnoodramp aangelegde 
stormvloedkeringen, dammen en sluizen, was er geen 
noodzaak meer voor het vloedkommenplan. Sinds de 
voltooiing van de Deltawerken (1991) is de veiligheid van 
Nederland aanzienlijk verbeterd. De zeespiegelstijging 
heeft echter een negatief effect hebben op het huidige 
waterveiligheidsniveau. Met name de Maeslantkering 
krijgt hierdoor een frequenter sluitfrequentie. Bij een 
stijging (1+m) zal de kering té frequent sluiten, een 
dergelijke stijging gecombineerd met enige vorm van 
storm of opzetting overschrijdt namelijk de 
veiligheidsnorm. Om Rotterdam en omstreken te 
beschermen moet de kering dan gesloten blijven. Wat 
weer zorgt voor problemen met de scheepvaart, 
economie en andere functies.  
 

Met als gevolg dat er geen gevaar vanuit zee is, en een 
ander overstromingsgevaar ontstaat. Bij een sluiting (van 
12uur) kan de waterstand enkele meters ophopen achter 
de kering. Hierdoor is er een enorm volume rivierwater in 
de havens van Rotterdam en de Randstad, en een 
belangrijk gebied van Nederland. Waardoor een 
overstromingsrisico ontstaat met grote financiële en 
maatschappelijke gevolgen. De effecten van 
klimaatverandering (extremere neerslag en dus ook 
grotere rivierwaterafvoer) versterken dit risico.  
 
Gelet op klimaatontwikkelingen en de verandering in 
klimaatcontext kan het gedachtengoed van Van Veen en 
andere oud-ingenieurs weer interessant worden. Nieuwe 
toekomst plannen voor Nederland, kunnen gebaseerd 
worden op oude innovatieve plannen. Of kunnen 
inspireren tot nieuwe gedachten en constructies.  
 

Routekaart naar de modernisatie van de 
vloedkommen 
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Doelstelling en opgave 
Het doel van het afstudeeronderzoek was om te bepalen 
of en op welke manier het vloedkommenplan toepasbaar 
kon worden gemaakt om in 2100 een 
waterveiligheidsniveau te realiseren in het gebied 
Rotterdam/Drechtsteden. Het ultieme doel voor het 
onderzoek was het vergaren, interpreteren en 
moderniseren van ‘oude en verloren’ kennis.  
 

Resultaten 
Ook zonder de extra klimaatuitdagingen is er een 
noodzaak voor de berging van water in het 
‘probleemgebied’. Door de Deltawerken is er vandaag de 
dag weinig risico voor eventuele gevolgen van een 
stormvloed. Immers, bij hoog water sluiten de keringen. In 
dat geval, resteert er echter wel een rivierafvoer, 
waardoor er nog wel een overstromingsgevaar is vanuit 
de rivieren. Het is namelijk een gegeven dat een sluiting 
van de Maeslantkering een peilstijging tot gevolg heeft. 
Een peilstijging die in een normale situatie al 1

4
 meter is, 

maar bij een extremere afvoer makkelijk tot 1+m kan 
oplopen. Hierdoor ontstaat er een overstromingsrisico in 
de Randstad. 
 
Juist hiervoor kan het vloedkommenplan weer een 
belangrijke rol vervullen. Dan wel in de omgekeerde 
situatie: niet voor de dreiging uit zee, maar vanuit de 
rivier. Want het principe van vloedkommen kan ook 
dienen voor berging van ‘extra rivierafvoer’. 
Communicatief is het dan wel verstandig om het voortaan 
komberging te noemen. Vanuit voornoemd perspectief is 
‘komberging’ anno nu en medio 2100, zeker toepasbaar 
en enorm waardevol. Juist omdat je daarmee kan 
voorkomen dat een dergelijke vergrote kans op extremere 
peilstijging, dat enorme gevolgen kan hebben voor de 
Randstad. 
 
Over de lange termijn blijkt het moeilijk om de exacte 
zeespiegelstijging te voorspellen. Het is de vraag of 
waterpeil in 2100 decimeters of toch meerdere meters zal 
toenemen. Dat de zeespiegel stijgt staat vast. Hiermee is 
het een gegeven dat het overstromingsrisico toeneemt, 
weliswaar vanuit zee, maar nog meer vanuit de rivier. Het 
is aannemelijk dat de Maeslantkering frequenter zal 
moeten sluiten naarmate de zeespiegel stijgt. Het gevolg 
hiervan zal zijn dat in het geval van hoge rivierafvoeren, 
er ook een groter overstromingsrisico ontstaat voor de 
Randstad. Dit maakt dat een aangepast 
vloedkommenplan “kombergingsplan” zeker een 
realistisch scenario is om over na te denken.  
 
Benadrukt moet worden dat er nog geen acuut probleem 
is met de waterveiligheid. Nederland is namelijk tot 2050 
zeker waterveilig. Dit wordt door deskundigen bij 
Rijkswaterstaat, TU Delft en de Vrije Universiteit 
Amsterdam beaamt.  Echter als men komberging wil 
toepassen, dient er wel landschappelijke ruimte 
gereserveerd te blijven en de tijd benodigd voor het 
ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe plannen.  

Na 2050 zal Nederland ten gevolge van de 
klimaatopgaves echter wel aanvullende maatregelen 
moeten gaan uitvoeren. Het eerdere Vloedkommenplan 
van Van Veen, vanuit de rivier beredeneerd, zou één van 
de maatregelen of opties daarvoor kunnen zijn. 
 

Zowel Professor S.N. Jonkman als Professor J. Aerts 
hebben aangegeven dat berging op open water zoals 
Grevelingen of Haringvliet één van de opties is, die 
overwogen moet worden. Voor het onderzoek is ook 
berging op land onderzocht. Logische conclusie daaruit is 
dat berging op water minder impactvol is voor 
maatschappij en inwoners.  
 

Uiteraard heeft berging ook effecten op de mensen, 
steden, bedrijven en dieren. Volgens het onderzoek kan 
het ook directe gevolgen hebben voor de scheepvaart en 
voor buitendijkse objecten. Maar de meerderheid van 
deze objecten zijn te beschermen door tijdige 
waarschuwing aan de gebruiker en beheerder. In maar 
een paar gevallen zullen ingrijpendere maatregelen nodig 
zijn. Dat geldt dan vooral voor constructies met 
betrekking tot de voorzieningen van gas en elektriciteit.  
 
Conclusie 
Het vloedkommenplan van Johan van Veen kan in de toekomst zeker weer 
actueel worden. Het plan kan als mogelijke maatregel weer nut hebben 
om de effecten van de zeespiegelstijging aan te pakken en zo het 
Zuidwestelijke deel van Nederland leefbaar en waterveilig te houden. 
Maar ook nu al kan het vloedkommenplan een maatregel zijn die 
meegewogen zou kunnen worden in het huidige Deltaprogramma, om de 
overmatige waterafvoeren op te vangen. Het plan is ook relatief 
eenvoudig te moderniseren richting 2100. Inzet daarbij wordt dan de 
berging van overtollig rivierwater. “Komberging” kan daarmee juist in de 
toekomst één oplossing zijn voor de effecten van extremere neerslag en de 
daaruit volgende peilstijging in de Randstad. Bijkomend voordeel van 
waterberging op land/ water is de inpasbaarheid en de (tijdelijke) 
gevolgen van berging. Deze zijn makkelijk te beperken en van korte duur. 
 
Een aspect waar wel degelijk rekening gehouden mee moet worden is het 
feit dat ruimte in de toekomst niet altijd gegarandeerd is. Zeker door 
verstedelijking en een toename van inwoners wordt er direct druk 
uitgeoefend op potentiele locaties. Deze sociaalmaatschappelijke 
problemen kunnen de vitale en geschikte locaties voor andere doeleinden 
in beslag nemen. Het risico dat ‘gemanaged’ moet worden is dan ook, 
“hoe houden we deze ruimtes vrij?”. 
 
We kunnen vaststellen dat Johan van Veen een zeer vooruitstrevende 
ingenieur van Nederland was. Want ondanks dat zijn ideeën jaren oud zijn, 
blijven deze relevant en tevens makkelijk toepasbaar. Bovendien is veel 
van het originele plan nog steeds relevant in de moderne en toekomstige 
wereld. Er zal dan misschien een andere draai aangegeven moeten 
worden aan zijn plannen, met nieuwere inzichten.  Van Veen en zijn gelijke 
destijds, hadden ook al nagedacht bij zijn plannen over ‘meekoppelkansen’ 
zoals, verbetering verkeerveiligheid en Oesterteelt. Zoals dat tegenwoordig 
veel gedaan wordt met interdisciplinaire werken, om ook landbouw, 
zoetwatervoorziening en economische ontwikkeling mee te nemen.  
 
Op www.stichtingblauwelijn.nl kunt u meer informatie vinden over dr. ir. 
Johan van Veen en de Stichting Blauwe Lijn.   
 

http://www.stichtingblauwelijn.nl/
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